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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η προµήθεια αφορά σε δύο  έγχρωµες LED οθόνες ψηλής ευκρίνειας  µε δυνατότητα λειτουργίας 

ως  scoreboards για όλες τις αθλοπαιδιές και την προµήθεια τεσσάρων χρονοµέτρων 24 

δευτερολέπτων για τις ανάγκες των αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων του Νέου Κλειστού 

Γυµναστηρίου Ηρακλείου στην περιοχή της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, και το οποίο θα φιλοξενήσει µεγάλα 

αθλητικά γεγονότα οµαδικών αθληµάτων.         

Ποιο συγκεκριµένα οι οθόνες  LED θα πρέπει να  πληρούν τα  παρακάτω ελάχιστα 
χαρακτηριστικά:  

  

1. Γενική Περιγραφή 
Το υπο προµήθεια ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων αγώνων για το 

Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου «∆ύο Αοράκια» πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τους διεθνείς 

κανονισµούς των οµοσπονδιών Euroleague, FIBA, FIVB, IHF, FIFA, ΕΟΚ, Basket League και να 

καλύπτει τις απαιτήσεις αγώνων Παγκόσµιου και Ευρωπαϊκού επιπέδου. 

 

Το σύστηµα πρέπει να είναι πλήρες και να αποτελείται από: 

- 2 τεµάχια οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων. ∆ιαστάσεις της κάθε οθόνης: 6,00 x 

3,00 m 

- 1 φορητό Η/Υ χειρισµού µε λογισµικό video, λογισµικό καλαθοσφαίρισης, λογισµικό 

χειροσφαίρισης, λογισµικό πετοσφαίρισης και λογισµικό ποδοσφαίρου σάλας 

- 1 τεµάχιο συσκευή παραγωγής video για σύνδεση µε το φορητό Η/Υ και τις οθόνες 

- 1 κεντρικό χειριστήριο νέας τεχνολογίας των οθόνων LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων 

για διεξαγωγή αγώνων 

- τα καλώδια δεδοµένων (data) από τον κάθε πίνακα προς τη Γραµµατεία 

- 2 τεµάχια εξωτερικές κόρνες υψηλής ισχύος 
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- 1 εξωτερικό remote χειριστήριο START/STOP   

- άµεση σύνδεση µε τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά χρονόµετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ 

- άµεση σύνδεση µε τις υπάρχουσες κίτρινες και κόκκινες φωτεινές µπάρες LED στα ταµπλό των 

µπασκετών 

- άµεση σύνδεση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα σφυρίχτρας διαιτητών precision-time 

- άµεση σύνδεση µε τα συστήµατα των στατιστικών, γραφικών και τηλεοπτικών µεταδόσεων για 

άµεση αποστολή όλων των στοιχείων του πίνακα 

- άµεση σύνδεση µε το πρόγραµµα στατιστικών της Euroleague 

 

Οι οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πρέπει να είναι απολύτως συµβατοί µε τα 

ηλεκτρονικά χρονόµετρα επίθεσης 24΄΄ - 14΄΄, µε χρόνο αγώνα και δέκατο δευτερολέπτου επιπέδου 

Euroleague που βρίσκονται ήδη εγκατεστηµένα στο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου. Η σύνδεση 

των ηλεκτρονικών πινάκων και χρονοµέτρων πρέπει να γίνει στην κεντρική κονσόλα χειρισµού και 

να λειτουργούν ως ενιαίο και ολοκληρωµένο σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων 

αγώνων. Ο χρόνος αγώνα στα χρονόµετρα µε τον κεντρικό χρόνο των οθόνων πρέπει να είναι 

απολύτως συγχρονισµένοι. 

 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων αγώνων πρέπει να µπορεί να 

επεκταθεί µε την προσθήκη ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσµάτων, έγχρωµων οθονών LED, 

ηλεκτρονικών χρονοµέτρων αποδυτηρίων καθώς και να είναι συµβατό µε το σύστηµα precision-

time το οποίο είναι απαραίτητο για αγώνες Ευρωπαϊκού επιπέδου ή A1 Εθνικής Κατηγορίας. Το 

ηλεκτρονικό σύστηµα πρέπει να µπορεί να συνδεθεί άµεσα χωρίς επιπλέον προµήθεια µε τα 

συστήµατα για τηλεοπτικές µεταδόσεις της Novasports, ΕΡΤ και OTE TV και 

στατιστικών/γραφικών/live streaming της Galanis Sports Data, Digicom και SportComm. 

 

Οι οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πρέπει να είναι τεχνολογίας LED, τύπου Full 

Colour Real Time Video, κατασκευασµένες για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φωτεινών 

στοιχείων (περισσότερες από 100.000 ώρες λειτουργίας). Επιπλέον πρέπει να είναι κατάλληλες να 

εµφανίζουν αποτελέσµατα αγώνων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης, 

ποδοσφαίρου σάλας αλλά και κείµενο, βίντεο, ζωντανό βίντεο (σύνδεση µε κάµερα ή drοwn), 

διαφηµίσεις, φωτογραφίες, κτλ. 

 

2. Εγγυήσεις, πιστοποιητικά, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
Οι οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πρέπει να φέρουν εγγύηση τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών (για πλήρη σειρά εργασιών και όλων των εξαρτηµάτων, τροφοδοτικών, κλπ.) και 

επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Επιπλέον πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένες µε ISO9001:2008, CE και RoHS. Ο προµηθευτής πρέπει να αναλάβει την πλήρη 

τοποθέτηση και σύνδεση των πινάκων, την εκπαίδευση των χειριστών καθώς και να παρέχει πλήρη 

και άµεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Το σύστηµα πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάλληλα εγχειρίδια χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Οι οθόνες LED πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, πιστοποιηµένες µε ISO9001:2008, CE και RoHS 

και να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

- Η κάθε οθόνη να είναι έγχρωµη και να αποτελείται από εικονοστοιχεία (pixels) σε διάταξη 

576x288 µε απόσταση κέντρου εικονοστοιχείου στο επόµενο εικονοστοιχείο (pixel pitch) 10mm. 

Κάθε εικονοστοιχείο να αποτελείται από τρία (3) LEDs (1R-1G-1B). 

- Τα εικονοστοιχεία (pixels) της οθόνης πρέπει να είναι κατανεµηµένα σε τµήµατα πλακετών (PCB 

modules). Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης από ένα LED έως 

ολόκληρο module. 

- Η φωτεινότητα να είναι τουλάχιστον 7.000 nits (cd/m2) και να ρυθµίζεται αυτόµατα ή χειροκίνητα 

µέσω του λογισµικού και µέσω φωτοευαίσθητου αισθητήρα (sensor) που θα βρίσκεται 
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ενσωµατωµένος στον πίνακα και ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες φωτισµού. Ο αισθητήρας 

να έχει δυνατότητα (διακοσίων πενήντα έξι) 256 επιπέδων φωτεινότητας κατανεµηµένες σε δεκαέξι 

(16) διαβαθµίσεις. 

- Η οθόνη του πίνακα να είναι εφοδιασµένη µε ειδικά οριζόντια σκίαστρα (flyer) σε κάθε pixel για 

άριστη αναγνωσιµότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού του αγωνιστικού χώρου αλλά και για 

την ασφάλεια του πίνακα. 

- Πρέπει να φέρουν θύρες πρόσβασης και αποκατάστασης βλαβών στην οπίσθια πλευρά. 

- Να διαθέτουν ανεµιστήρες στο εσωτερικό τους για µείωση της θερµοκρασίας κατά τη λειτουργία 

τους. 

- Να είναι κατασκευάσµενες από αλουµίνιο. 

- Να επιτυγχάνουν γωνίες ανάγνωσης 120°. 

- Να διαθέτουν µαύρο διακοσµητικό περίγραµµα για καλύτερο οπτικό αποτέλεσµα. 

- Η τροφοδοσία πρέπει να είναι 230V – 50Hz. 

 

4. Ενδείξεις και λειτουργία οθονών  
Οι οθόνες LED πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργούν και ως video wall για την προβολή ζωντανού 

βίντεο, διαφηµίσεων, εικόνων, µηνυµάτων, κλπ. καθώς και ως κλασσικοί ηλεκτρονικοί πίνακες 

αποτελεσµάτων για αγώνες καλαθοσφαίρισης µέσω κατάλληλου λογισµικού και χειριστηρίων. Ο 

χειρισµός των οθονών για διεξαγωγή αγώνων καλαθοσφαίρισης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 

µέσω χειριστηρίου και όχι από φορητό Η/Υ. 

 

4.1 Λειτουργία ως οθόνες LED (video wall) 
Οι οθόνες LED πρέπει να συνοδεύονται από λογισµικό διαχείρισης και προβολής περιεχοµένου το 

οποίο θα είναι εγκατεστηµένο και απολύτως λειτουργικό στον κεντρικό φορητό Η/Υ. Το µενού του 

λογισµικού πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Το λογισµικό πρέπει να 

υλοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 

- επιλογή προβολής περιεχοµένου για κάθε οθόνη ξεχωριστά ή και µαζί (πρέπει ο χρήστης να µπορεί 

κατ’ επιλογή να προβάλλει το ίδιο περιεχόµενο και στις 2 οθόνες ή διαφορετικό σε κάθε µία) 

 

- επιλογή του είδους περιεχοµένου που θα προβληθεί από λίστα (κενή ένδειξη, βίντεο, ζωντανό 

βίντεο, εικόνες, γραφικά, µήνυµα, ιστοσελίδα, διεξαγωγή αγώνα καλαθοσφαίρισης). Η εναλλαγή 

πρέπει να γίνεται µε άµεσο και εύκολο τρόπο. Το ζωντανό βίντεο πρέπει να µπορεί να λαµβάνεται 

είτε από τηλεοπτικές κάµερες, drone ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή λήψης video 

 

- επιλογή της διάταξης προβολής (layout) της κάθε οθόνης (η κάθε οθόνη πρέπει να µπορεί να 

διαιρεθεί σε κοµµάτια τα οποία θα προβάλλουν διαφορετικό περιεχόµενο ταυτόχρονα) 

 

- δηµιουργία λιστών ώστε να οργανώνονται καλύτερα τα προς εµφάνιση στοιχεία (βίντεο, εικόνες, 

µηνύµατα) καθώς και δυνατότητα ιεράρχησης αλλά και χρονοπρογραµµατισµού των στοιχείων που 

θα εµφανίζονται στον πίνακα 

 

- δηµιουργία και αποθήκευση κειµένων µέσω ενσωµατωµένου κειµενογράφου ο οποίος θα δίνει στο 

χρήστη την επιλογή για επεξεργασία κειµένου (γραµµατοσειρά, χρώµατα, στοίχιση, κλπ.). Ο 

κειµενογράφος πρέπει να αποτελεί µέρος του λογισµικού και όχι να είναι ξεχωριστό πρόγραµµα. 

 

- καταχώρηση ιστοσελίδων για προβολή ζωντανού περιεχοµένου από διακοµιστές, 

 

- σύνδεση µε τα προγράµµατα της στατιστικής υπηρεσίας (Galanis Sports Data, Digicom, 

SportsComm) για προβολή καρτών µε στατιστικά στοιχεία του αγώνα 
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4.2 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων καλαθοσφαίρισης 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIBA [FIBA Official Basketball Rules 2012 / Basketball 

Equipment / Κεφάλαιο 8, σελίδες 12 - 16] οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι 

οι εξής:  

- χρόνος αγώνα µε 4 ψηφία (10:00 έως 0:0 σε αντίστροφη µέτρηση) κίτρινου χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm  τα οποία θα σχηµατίζονται από 

εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να υπάρχει κόκκινο φωτεινό σηµείο (ανάµεσα στα 4 ψηφία 

του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο χρόνος δεν µετρά (stop). Στο τελευταίο λεπτό πρέπει να 

εµφανίζεται δέκατο δευτερολέπτου ως εξής: 59.9, 59.8, 59.7, …, 09.9, 09.8, … , 0.9, 0.8, … , 0.0. 

 

- κατά τη λήξη του χρόνου αγώνα πρέπει να ηχεί αυτόµατα κόρνα µεγάλης ισχύος (112 dB) και να 

ανάβει κόκκινο φωτεινό πλαίσιο στο ταµπλό της µπασκέτας. Οι κόκκινες γραµµές των δύο ταµπλό 

θα είναι απολύτως συγχρονισµένες µε το χρόνο αγώνα αλλά και µεταξύ τους. Επιπλέον πρέπει να 

µπορεί ο κριτής να ηχήσει χειροκίνητα την κόρνα όταν το επιθυµεί.  

 

- σκορ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 199. Για κάθε οµάδα πρέπει να υπάρχουν 3 

ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 

 

- τριών time-outs για κάθε οµάδα µε κίτρινα φωτεινά σηµεία. Η µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει 

να γίνεται σε διαφορετικό χρονόµετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του 

χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. 

Επίσης κατά τη µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη 

λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόµη πρέπει να µπορεί ο 

χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 

 

- περίοδος µε ένα αριθµητικό ψηφίο (από 1 έως 4 και παράταση) λευκού χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm.   

 

- οµαδικές ποινές µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα (από 1 έως 5) κόκκινου χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. Οι οµαδικές ποινές θα ενηµερώνονται 

αυτόµατα από τις ατοµικές. 

 

- ένδειξη της οµάδας που έχει την κατοχή της µπάλας. 

 

- υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει µέτρηση του χρόνου διαλείµµατος µεταξύ των περιόδων καθώς και 

του ηµιχρόνου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η µέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόµατα µετά τη λήξη 

του χρόνου περιόδου ενώ µετά τη λήξη της µέτρησης διαλείµµατος να επαναφέρεται ο χρόνος 

περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει µέτρηση χρόνου προετοιµασίας 

πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να µπορεί να προεπιλέξει πριν την 

έναρξη του αγώνα το χρόνο περιόδου, το χρόνο προετοιµασίας (pre-game) και το χρόνο 

διαλείµµατος (π.χ.: 10 λεπτά για το χρόνο περιόδου, 2 λεπτά για το χρόνο µεταξύ 1ης και 2ης 

περιόδου και µεταξύ 3ης και 4ης περιόδου, 15 λεπτά για το χρόνο ηµιχρόνου). Απαραίτητα πρέπει 

κατά τη διάρκεια µέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να µπορεί να 

διατηρεί το χειρισµό για επεξεργασία δεδοµένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωµένο το 

χειριστήριο. Επίσης πρέπει να επιτρέπεται η επεξεργασία του χρόνου διαλειµµάτων για προσθήκη 1 

λεπτού ακόµη σε περίπτωση instant replay. 

 

- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί χαρακτήρες. 

Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 
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- ένδειξη του παίκτη που διέπραξε το τελευταίο φάουλ µε κόκκινο χρώµα ύψος τουλάχιστον 250 mm 

και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. 

 

- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 2 

αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 160 mm.  

 

- ατοµικές ποινές για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 1 

αριθµητικό ψηφίο (από 0 έως 9) κόκκινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 160 mm. Κάθε νέα ποινή 

να αναβοσβήνει για 5΄΄ µε συχνότητα 1Hz ώστε να φαίνεται η νέα καταχώρηση. 

 

- πόντοι για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 1 αριθµητικό ψηφίο 

πράσινου χρώµατος (από 0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 160 mm. Οι ατοµικοί πόντοι πρέπει να 

αθροίζονται στο συνολικό σκορ της κάθε οµάδας. 

 

- ένδειξη IN/OUT για κάθε παίκτη µε κίτρινη φωτεινή παύλα (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 

24) 

 

- ονόµατα παικτών (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 12 χαρακτήρες λευκού ή 

κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 160 mm. 

 

- καλιµπράρισµα των φωτεινών µπαρών LED (κόκκινες και κίτρινες) µε το µηδενισµό των χρόνων 

(αγώνα και 24΄΄) για ακρίβεια στο instant replay Hawk Eye σε επίπεδο 25 fps [υποχρεωτικό για 

αγώνες Euroleague]. 

 

4.3 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων χειροσφαίρισης 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της IHF οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι 

εξής:  

 

- χρόνος αγώνα µε 4 ψηφία (από 0:0 έως 30:00 σε κανονική µέτρηση) κίτρινου χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm  τα οποία θα σχηµατίζονται από 

εικονοστοιχεία (pixels). 

 

- σκορ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε οµάδα πρέπει να υπάρχουν 2 

ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 

 

- τριών time-outs για κάθε οµάδα µε κίτρινα φωτεινά σηµεία. Η διάρκεια του time-out πρέπει να 

είναι 1 λεπτό και η µέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόµετρο από αυτό του 

χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 

mm. Επίσης κατά τη µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη 

λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόµη πρέπει να µπορεί ο 

χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 

- περίοδος µε ένα αριθµητικό ψηφίο λευκού χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους 

τουλάχιστον 125 mm.   

 

- κίτρινες κάρτες µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 

250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. 

 

- 3 δίλεπτες αποβολές για κάθε οµάδα στις οποίες θα αναγράφεται ο παίκτης που διέπραξε την ποινή 

και ο χρόνος αντίστροφης µέτρησης (της µορφής ΧΧ - 2:00) ύψους τουλάχιστον 250 mm και 

πλάτους τουλάχιστον 125 mm. Οι αποβολές θα αναγράφονται η µία κάτω από την άλλη, 
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- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί χαρακτήρες. 

Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 

 

- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (16 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 32) ξεχωριστά µε 2 

αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm.  

 

- ονόµατα παικτών (16 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 32) ξεχωριστά µε 12 χαρακτήρες λευκού ή 

κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm. 

 

- αριθµός δίλεπτων αποβολών για κάθε παίκτη ξεχωριστά µε 1 αριθµητικό ψηφίο (από 0 έως 9) 

ύψους τουλάχιστον 120 mm. Με κίτρινο χρώµα πρέπει να απεικονίζονται οι πρώτες 2 και µε 

κόκκινο χρώµα η 3η. 

 

- πρέπει να υπάρχει µέτρηση του χρόνου διαλείµµατος µεταξύ των 2 ηµιχρόνων στο κεντρικό ρολόι 

του πίνακα. Η µέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόµατα µετά τη λήξη του χρόνου ηµιχρόνου ενώ µετά 

τη λήξη της µέτρησης διαλείµµατος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του 

πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει µέτρηση χρόνου προετοιµασίας πριν το παιχνίδι (pre-game). 

Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να µπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο 

περιόδου, το χρόνο προετοιµασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείµµατος (π.χ.: 30 λεπτά για το 

χρόνο περιόδου, 10 λεπτά για το χρόνο διαλείµµατος). Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια 

µέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να µπορεί να διατηρεί το χειρισµό 

για επεξεργασία δεδοµένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωµένο το χειριστήριο.  

 

4.4 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πετοσφαίρισης 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIVB οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι 

οι εξής:  

 

- διάρκεια σετ (ρολόι) µε ψηφία κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους 

τουλάχιστον 150 mm  τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). 

 

- σκορ τρέχοντος σετ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε οµάδα πρέπει να 

υπάρχουν 2 ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) 

ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 

 

- δύο time-outs/σετ για κάθε οµάδα µε κίτρινα φωτεινά σηµεία. Η διάρκεια του time-out πρέπει να 

είναι 30 δευτερόλεπτα και η µέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόµετρο από αυτό 

του χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 

250 mm. Επίσης πρέπει να ηχεί η κόρνα στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόµη πρέπει να µπορεί ο 

χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 

 

- για τα time-outs πρέπει να γίνεται επιλογή από το χειριστή αν θα υπάρχουν και αυτόµατα τεχνικά 

time-outs 60΄΄ διαφορετικά θα δίνονται κανονικά time-outs 30΄΄. 

 

- αριθµός σετ µε ένα αριθµητικό ψηφίο λευκού χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους 

τουλάχιστον 125 mm.   

 

- νικηφόρα σετ για κάθε οµάδα µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα κόκκινου χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. 

 

- αποτελέσµατα προηγούµενων σετ της µορφής 1: XX-XX µε ψηφία ύψους τουλάχιστον 210 mm και 

πλάτους τουλάχιστον 105 mm. 
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- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί χαρακτήρες. 

Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 

 

- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (18 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 36) ξεχωριστά µε 2 

αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm.  

 

- ονόµατα παικτών (18 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 36) ξεχωριστά µε 12 χαρακτήρες λευκού ή 

κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm. 

 

- πρέπει να υπάρχει µέτρηση του χρόνου διαλείµµατος 3 λεπτών µεταξύ των σετ στο κεντρικό ρολόι 

του πίνακα. Η µέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόµατα µετά τη λήξη του χρόνου ηµιχρόνου ενώ µετά 

τη λήξη της µέτρησης διαλείµµατος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του 

πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει µέτρηση χρόνου προετοιµασίας 10 λεπτών πριν το παιχνίδι (pre-

game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να µπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το 

χρόνο προετοιµασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείµµατος. Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια 

µέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να µπορεί να διατηρεί το χειρισµό 

για επεξεργασία δεδοµένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωµένο το χειριστήριο.  

 

4.5 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων ποδοσφαίρου σάλας 
Οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:  

 

- χρόνος αγώνα µε 4 ψηφία (από 20:00 έως 0:0 σε αντίστροφη µέτρηση) κίτρινου χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm τα οποία θα σχηµατίζονται από 

εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να υπάρχει κόκκινο φωτεινό σηµείο (ανάµεσα στα 4 ψηφία 

του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο χρόνος δεν µετρά (stop). 

 

- σκορ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε οµάδα πρέπει να υπάρχουν 2 

ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 

 

- 1 time-out/περίοδο διάρκειας 1 λεπτού για κάθε οµάδα µε κίτρινο φωτεινό σηµείο. Η µέτρηση του 

χρόνου time-out πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόµετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το 

ύψος των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 mm. Επίσης κατά τη 

µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου 

time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόµη πρέπει να µπορεί ο χειριστής να επιλέξει 

τη διάρκεια του χρόνου time-out. 

 

- περίοδος µε ένα αριθµητικό ψηφίο λευκού χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους 

τουλάχιστον 125 mm.   

 

- οµαδικές ποινές µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα κόκκινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 

250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm.  

 

- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί χαρακτήρες. 

Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 

 

- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (14 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 28) ξεχωριστά µε 2 

αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 140 mm.  
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- ονόµατα παικτών (14 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 28) ξεχωριστά µε 12 χαρακτήρες λευκού ή 

κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 140 mm. 

 

5. Λειτουργίες/χαρακτηριστικά κεντρικού χειριστηρίου  
Το κεντρικό χειριστήριο για διεξαγωγή αγώνων που θα συνοδεύει της οθόνες LED πρέπει να είναι 

νέας τεχνολογίας, υψηλής αξιοπιστίας, εύχρηστο και σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

διεθνών Κριτών. 
 

Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής τουλάχιστον 7 ιντσών και κατάλληλο 

µενού για εξυπηρέτηση του χειριστή. Επίσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλα πλήκτρα και διακόπτες 

εξωτερικά της οθόνης για υλοποίηση ενεργειών κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 

Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εισόδους και εξόδους για σύνδεση µε τις οθόνες 

LED, µε φορητό Η/Υ, µε ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσµάτων, τα χρονόµετρα επίθεσης 24΄΄- 

14΄΄, το remote χειριστήριο START/STOP, το remote χειριστήριο 24΄΄, το precision time, θύρες 

USB, σειριακή θύρα, δυνατότητα για ασύρµατη επικοινωνία και τα προγράµµατα στατιστικής. 

 

Από το µενού ο χειριστής πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιήσει: 

- Επιλογή αγωνίσµατος (το χειριστήριο πρέπει µελλοντικά να µπορεί να αναβαθµιστεί µε την 

προσθήκη και άλλων αθληµάτων όπως χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας, κλπ.) 

- Επιλογή παραµετροποίησης ενδείξεων πίνακα (θέσης, περιεχόµενο, µέγεθος, χρώµα) για όλες τις 

ενδείξεις. 

- Καταχώρηση ονοµάτων οµάδων και παικτών πριν από τον αγώνα. 

- Αποθήκευση ονοµάτων οµάδων και παικτών για µελλοντική τους επανάκληση. 

- Αποθήκευση ρυθµίσεων αγώνων (Παγκόσµιο επίπεδο, παιδικοί αγώνες, κλπ.). 

- Επαναφορά των αποτελεσµάτων του τελευταίου αγώνα (Last Game Re-Call). 

- Αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος να γίνεται 

άµεση επαναφορά µε την λειτουργία της επανάκλησης (Re-Call). 

- Ρύθµιση της φωτεινότητας των ενδείξεων του πίνακα και των χρονοµέτρων ανάλογα µε τις 

συνθήκες φωτισµού στον αγωνιστικό χώρο (δυνατός/χαµηλός φωτισµός) µε τουλάχιστον 8 επίπεδα 

φωτεινότητας. 

- Ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης του χειριστηρίου. 

- Μεταφορά από την µια αγωνιστική περίοδο στην άλλη µε µηδενισµούς των στοιχείων αγώνα όπως 

ορίζουν οι κανονισµοί. 

- ∆ιόρθωση τρέχοντος χρόνου αγώνα και σε επίπεδο δεκάτων δευτερολέπτου. 

- ∆ιόρθωση χρόνου επίθεσης 24΄΄ και σε επίπεδο δεκάτων δευτερολέπτου. 

- Επαναφορά στο τελευταίο χρόνο επίθεσης 24΄΄ πριν από λανθασµένο reset. 

 

Το µενού του χειριστηρίου πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Η επικοινωνία των ηλεκτρονικών πινάκων µε το χειριστήριο στη Γραµµατεία πρέπει να γίνεται 

υποχρεωτικά ενσύρµατα µέσω καλωδίου, και όχι ασύρµατα, για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας 

κατά τη χρονοµέτρηση και αποφυγή παρεµβολών. 

 

Ο χειρισµός των λειτουργιών του πίνακα πρέπει να γίνεται µε ελάχιστες κινήσεις που επιτρέπουν 

στον Κριτή να παραµείνει αφοσιωµένος στον αγώνα ενώ µε απλό τρόπο πρέπει να γίνεται και η 

διόρθωση των λανθασµένων επιλογών. 

 

Για την εξασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των πρωταθληµάτων καλαθοσφαίρισης, ο χειρισµός των 

ηλεκτρονικών πινάκων πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της Ελληνικής Οµοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης [∆ιαβιβαστικό Κανονισµών / Αρ. Πρωτ.: 4998 / 02 Οκτωβρίου 2014] και της 

σχετικής Οδηγίας του Συνδέσµου Κριτών Καλαθοσφαίρισης Νοµού Αττικής. 
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Β. Επέκταση υπαρχόντων ηλεκτρονικών χρονοµέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ µε χρόνο αγώνα και 
δέκατο δευτερολέπτου επιπέδου Euroleague 
 
Απαιτείται επέκταση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών χρονοµέτρων σε τρίπλευρα. Η επέκταση 

περιλαµβάνει την προσθήκη συνολικά 4 όψεων στα ήδη υπάρχοντα χρονόµετρα. Η κάθε νέα όψη 

πρέπει να έχει απολύτως την ίδια λειτουργία, το ίδιο µέγεθος, τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις και ύψη 

ψηφίων µε τα υπάρχοντα χρονόµετρα.  

 

Οι τέσσερις επεκτάσεις µαζί µε τις δύο υπάρχοντες όψεις πρέπει να σχηµατίσουν δύο τρίπλευρα 

ηλεκτρονικά χρονόµετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄. Η νέα κατασκευή θα περιλαµβάνει και κατάλληλες 

βάσεις τοποθέτησης των τρίπλευρων συσκευών επάνω στις µπασκέτες. Οι βάσεις πρέπει να είναι 

στιβαρές και σταθερές, κατάλληλες για τους κραδασµούς από καρφώµατα. 

 

Η λειτουργία των χρονοµέτρων πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τις διεθνείς προδιαγραφές 

της FIBA αλλά και της Euroleague. 

 

∆ιαστάσεις της κάθε όψης: 770x770x115 mm 

 

Οι ενδείξεις της κάθε πλευράς των ηλεκτρονικών χρονοµέτρων πρέπει να είναι οι εξής: 

 

Χρόνος επίθεσης 
Αριθµός ψηφίων: 2 (µεταξύ των δύο ψηφίων πρέπει να υπάρχει τελεία η οποία θα ανάβει όταν ο 

χρόνος επίθεσης βρίσκεται κάτω από τα 5 sec για να φαίνεται ο χρόνος επίθεσης µε δέκατο 

δευτερολέπτου και να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ του 24 και του 2.4, του 23 και του 2.3, 

κ.ο.κ.) 

Χρώµα ψηφίων: κόκκινο 

Ύψος ψηφίων: 310 mm 

Πλάτος ψηφίων: 160 mm 

Πάχος ψηφίων: 3 σειρές LED 

 

Τα ηλεκτρονικά χρονόµετρα πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε τους νέους διεθνείς κανονισµούς 

από 24΄΄ έως 0.0΄΄ µε ένδειξη δεκάτου δευτερολέπτου τα τελευταία 5 sec του χρόνου επίθεσης των 

24 δευτερολέπτων (4.9, … , 0.0). Τα δευτερόλεπτα 9,8,7,6,5 θα εµφανίζονται στο δεξιό ψηφίο 

όπως κοιτάµε τα χρονόµετρα. 

 

Χρόνος αγώνα 
Αριθµός ψηφίων: 4 (µεταξύ των δύο κεντρικών ψηφίων πρέπει να υπάρχουν 3 τελείες σε 

κατακόρυφη διάταξη – η µεσαία τελεία πρέπει να είναι σε κόκκινο χρώµα και θα ανάβει όταν 

σταµατάει να µετράει ο χρόνος αγώνα εξασφαλίζοντας τη µέγιστη αξιοπιστία). 

Χρώµα ψηφίων: κίτρινο 

Ύψος ψηφίων: 210 mm 

Πλάτος ψηφίων: 105 mm 

Πάχος ψηφίων: 2 σειρές LED 

 

Κόκκινο φωτεινό σηµείο ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης 
Τα ηλεκτρονικά χρονόµετρα πρέπει να έχουν ένα κόκκινο φωτεινό σηµείο διαµέτρου 50 mm το 

οποίο θα ανάβει µε τη λήξη του χρόνου επίθεσης. 

 

Κίτρινη οριζόντια γραµµή ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης 
Επιπλέον, σύµφωνα µε τους νέους κανονισµούς, µε τη λήξη του χρόνου επίθεσης (24 sec) πρέπει 

να ανάβει µία οριζόντια φωτεινή γραµµή LED κίτρινου χρώµατος σε κάθε µπασκέτα. Μετά την 
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επέκταση πρέπει οι υπάρχουσες κίτρινες φωτεινές µπάρες οι οποίες είναι τοποθετηµένες στο επάνω 

µέρος του ταµπλό της κάθε µπασκέτας να ανάβουν κανονικά όπως ισχύει και τώρα. 

 

Μετά την επέκταση πρέπει τα ηλεκτρονικά χρονόµετρα να λειτουργούν απολύτως συγχρονισµένα 

µε τους κεντρικούς ηλεκτρονικούς πίνακες και µεταξύ τους. 

 

Η επιφάνεια των επεκτάσεων πρέπει να είναι άθραυστη στα χτυπήµατα της µπάλας όπως είναι και 

τα υπάρχοντα. 

 

Οι επεκτάσεις πρέπει να είναι απολύτως συµβατές µε τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά χρονόµετρα 

επίθεσης. 

 

Τα τρίπλευρα πλέον ηλεκτρονικά χρονόµετρα (υπάρχοντες όψεις και επεκτάσεις) πρέπει να τηρούν 

την απαίτηση της Euroleague για καλιµπράρισµα των φωτεινών µπαρών LED (κόκκινες και 

κίτρινες) µε το µηδενισµό των χρόνων (αγώνα και 24΄΄) για ακρίβεια στο instant replay Hawk Eye 

σε επίπεδο 25 fps [υποχρεωτικό για αγώνες Euroleague]. 

 

Η επέκταση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον µία ακόµη κόρνα υψηλής ισχύος (µεγαλύτερη 

από 100 dB µε διαφορετικό ήχο από αυτή του κεντρικού πίνακα) ανά τρίπλευρη συσκευή. Η νέα 

κόρνα πρέπει να ηχεί ταυτόχρονα µε τις κόρνες που βρίσκονται στα υπάρχοντα χρονόµετρα.  

 

Ο χειρισµός των νέων συσκευών πρέπει να γίνεται από το υπάρχον χειριστήριο. 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ανάπτυξης Αθλητισµού Ηρακλείου  ΑΕ ΟΤΑ 

 

Κωνσταντίνος  Βαρδαβάς  

Ηράκλειο – Κρήτη 
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